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Předmluva
Tento dokument (EN 16317:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 260 Hnojiva a materiály
k vápnění půd, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.
Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2014 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2014.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.
Tento dokument nahrazuje CEN/TS 16317:2012.
V dokumentu došlo k těmto změnám:
a. CEN technická specifikace byla přijata jako evropská norma;
b. dokument byl upraven.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu.
Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky,
Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Chorvatska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska,
Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska,

Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska
a Turecka.
1 Předmět normy
Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení arsenu v hnojivech za použití atomové
absorpční spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po extrakci lučavkou královskou.
Meze stanovitelnosti jsou závislé jak na matrici vzorku, tak na přístroji, ale zhruba lze očekávat
hodnotu 1,5 mg/kg As.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

